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GDPR másképp: Adatvédelmi Elsősegély
Konferencia a 2019-es módosításokról, a jogszerű eltérésekről,
a NAIH ellenőrzési tapasztalatokról – tematikus workshopokkal

A konferencia programja
I. Plenáris előadások
9.00 – 09.10 Megnyitó
9.10 – 10.00 NAIH – az első év ellenőrzési tapasztalatai.
Vannak-e minimumkövetelmények?
10.00 – 10.45 GDPR Saláta 2019 – a változások és azok
gyakorlati következményei
10.45 – 11.00
Kávészünet
11.00 – 11.45 Eltérések a GDPR-tól: lehetséges lenne?
11.45 – 12.15 IT alapok a GDPR-ban
12.15 – 13.30 Szünet
II. Tematikus gyakorlati szekciók – vitaindító témákkal és
szakértői tanácsadással
„A“ szekció: HR/Munkaügyi Vezetők és Cégvezetők részére
Adatvédelmi aknamezők a mindennapi HR és munkajogi
gyakorlatban
Felvételi tesztek | Adattárolás és adattovábbítás a
munkaviszonyban | Érdekmérlegeléses teszt | Kié a céges
notebook és mobiltelefon tartalma elbocsátás esetén |
Munkavállalók ellenőrzése munkaidőben és azon kívül |
Kamerák a munkahelyen | GPS a céges autóban | Hogyan
válasszunk GDPR-kompatibilis bérszámfejtőt | Meddig terjed a
HR felelőssége az adatkezelésekért? | Humán kontrollok,
szabályzatok
„B” szekció: Informatikai szakemberek részére
Informatikai kihívások az adatvédelemben
Adatvagyon leltár - elvi és technológiai tényezők, megoldások |
Adatfelismerési lehetőségek | Adatcímkézés - adatok
megjelölése és klasszifikálása | Adatszivárgás elleni védelem címkézés és védelmi lehetőségek, integrációk

Igen, jelentkezem

„C” szekció: Adatvédelmi Tisztviselők (DPO) részére
Az Adatvédelmi Tisztviselők feladatai a megváltozott
adatvédelmi környezetben
A GDPR Saláta gyakorlati következményei | Adatvédelmi
nyilvántartások | A legérzékenyebb adatkezelési kihívások | A
hazai valós céges gyakorlat | A NAIH ellenőrzési
szempontrendszere | Minimumkövetelmények

Szakértő előadóink, illetve a workshopok moderátorai:
Dr. Bölcskei Krisztián, DPO, vezető tanácsadó,
adatjogász

Dr. Holló Dóra ügyvéd, egyetemi adjunktus, munkajogi
szakjogász

Kocsis Tamás, a Secure Networx Kft. ügyvezetője,
adatszivárgás-specialista, információbiztonsági tanácsadó

NAIH szakértő (felkérés alatt)


Rendezvény helye, időpontja
2019. május 30. (csütörtök)
CEU Konferenciaközpont, 1106 Budapest, Kerepesi út 87.

Ár
39.900 Ft + áfa/fő, amely tartalmazza a kávészünetek költségét

EXKLUZÍV AJÁNLAT! Legyen Öné a GDPR Kalauz is!
Válassza OPTIMUM ajánlatunkat 49.900 Ft + áfa összegért és
a konferencia mellé megkapja a GDPR Kalauz kézikönyvet!

Garantált csoportos kedvezmény
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, a 2 fő esetén
5%, 3 fő esetén 10%, 4 vagy annál több jelentkező esetén
15% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal
igazoljuk vissza. A részvétel feltétele a részvételi díj befizetése. A
konferencia előtti 28. napig írásban történő lemondás esetén nem
számítunk fel lemondási díjat. A konferencia előtti 15. napig írásban
történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai
költségként. Ez utáni lemondás esetében is a teljes részvételi díj
esedékes. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő
érdeklődés esetén a konferencia megtartásától eltekintsünk. Ekkor a
részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem
léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

a GDPR másképp: Adatvédelmi Elsősegély című konferenciára!

„A“ szekció: HR/Munkaügyi
Vezetők és Cégvezetők
részére

„B” szekció: Informatikai
szakemberek részére
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„C” szekció: Adatvédelmi
Tisztviselők (DPO) részére

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft. promóciós anyagok küldése
céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről.
Tudomásul veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli.
Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a promóciós anyagról bármikor leiratkozhatom emailben a forum-media@forummedia.hu e-mail címen, vagy telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen.
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